
Toelichting op toetreding DVP en Finnen aan ECR-fractie 

Toetreding De Finnen: 

5 jaar geleden, in 2009, had de toenmalige partij De Ware Finnen een lijstineenschuiving met de Finse Christen-

Democraten; de voorzitter van die groep is Peter Östman en die is voorzitter van de ECPM, een pan-europese 

partij waarin de ChristenUnie en SGP ook participeren;  de Ware Finnen hebben hun naam ook veranderd in De 

Finnen en de partij behoort nu tot de mainstream van de Finse politiek; er is dus ook amper discussie geweest 

over de toelating van de Finnen;  

Toetreding Deense Volkspartij (DVP): 

De ECR heeft de afgelopen tijd intensieve contacten gehad met DVP;  er zijn zelfs ECR-leden naar Kopenhagen 

geweest om met de DVP te spreken, en die gesprekken verliepen goed; partijleider Morton Messerschmidt van de 

DVP heeft in een schriftelijke verklaring aangegeven dat de DVP is veranderd, dat de DVP afstand heeft genomen 

van ideeën van 4 jaar geleden en ook van de ideeën van Geert Wilders; de DVP heeft zich hiervan gedistantieerd; 

Ook is aan Messerschmidt de directe vraag gesteld over de DVP-visie op asielzoekers; hij heeft geantwoord dat 

die in Denemarken mogen blijven en dat mensen om goede en duidelijke redenen, zoals humanitaire en 

religieuze redenen in Denemarken kunnen blijven en kunnen worden opgevangen;  Hij wil wel goede afspraken 

over de Deense arbeidsmarkt en vooral over sociale dumping, oftewel goedkope arbeidskrachten dumpen in 

Denemarken en daarmee wetgeving ontlopen; maar daarin moet Brussel een en ander veranderen;  

Messerschmidt en zijn partij zijn een nuchtere middenkoers gaan varen, zodanig zelfs dat ze in eigen land 

misschien zelfs interesse hebben en krijgen voor regeringsdeelname. Kortom, de Deens DVP heeft nadrukkelijk 

afstand genomen van hun verleden  

Enkele specifieke vragen en de antwoorden van de DVP:  
  

1. Do you agree that asylum seekers are entitled to a treatment respecting their human dignity, and, in case 
of those who are really persecuted or whose life is otherwise in danger, to residency in our countries?  

Yes, we agree. 
2. How do you view Islam, the position of Muslim immigrants and non-discrimination of Muslim 

immigrants?  
I don´t think politicians should get involved in people´s believes. That is a private matter. No one should be 
discriminated for religious reasons – or other... 
 

3. In the past your party was a close ally of the Swedish Democrats, who are now going to cooperate with 
Wilders and Le Pen. Does that mean you also distance yourself from the Swedish Democrats?  

I have never had any connection to the Swedish Democrats. For instance in the Nordic council, our group is 
between us and the Finns. If SD ally with Front National etc., it makes it impossible for us to have any relations. I 
have made that very clear in the Danish media. 
 

4. What is your position on the access of foreign (European) workers to the Danish labour market?  
We have a problem with social dumping and people not obeying Danish labor market regulation. Yet, that is not 
due to the individual workers, but to bad legislation from Bruxelles. 
 

5. Finally, in your election manifesto you mention your "opposition to the European Union". Could you 
clarify this? Do you want Denmark to exit the EU altogether?  

Being aware that there are members of the ECR that want to leave the EU, this is not the position of my party. We 
wish to renegotiate in order to get back to something closer to ECC with focus on commerce, environment, 
energy etc. Therefore we say we are against the Union. 


